
 

โครงการสอน รายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    รหัสวิชา   ว 20201 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

ระยะเวล
า

(ชั่วโมง) 
1 แผนปฐมนิเทศ     นั ก เ รี ยนทร าบขอบข่ า ย

เนื้อหาวิชา ตัวช้ีวัด กิจกรรม

การเรียนการสอนเครื่องมือและ

เกณฑ์ในการวัดผลประเมินผล

และข้อตกลงต่างๆในการเรียน

การสอน 

- การบรรยายจาก

การสอนออนไลน์

โดยใช้โปรแกรม 

google meet  

- 1.การสังเกต 

2.การถาม-

ตอบ 

1 

2 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เป็น
ขั้นตอนการท างานอย่างเป็น
ระบบท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ใน
การแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังค าถามท่ีก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
ได้อย่างครอบคลุม และเช่ือถือได้ 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของวิธีการ

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Brainstorming 
method 

1.แบบฝึกหัด
เรื่องทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.แบบทดสอบ 

1.การประเมิน
จากการท า
แบบฝึกหัด
และ
แบบทดสอบ 
2.การสังเกต 
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1. ข้ันสังเกตเพื่อระบุ
ปัญหา  คือการระบุ
ปัญหา  หรือส่ิงท่ีต้องการ
ศึกษา  และก าหนด  ขอบเขต
ของปัญหา 
 2. ข้ันต้ังสมมติฐาน  คือการ
คิดค าตอบท่ีคาดหวังว่าควรจะ
เป็น  หรือการคาดเดา
ค าตอบ  ท่ีจะได้รับ 
 3. ข้ันการรวบรวมข้อมูล  คือ
การรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบ  สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า
ถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน 
อาจท าได้โดยการสังเกต หรือ
การทดลอง 

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

-Scientific 
process  
- Google 
Classroom 
- Google Meet 
 

 

3 ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เป็น
ขั้นตอนการท างานอย่างเป็น
ระบบท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ใน
การแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังค าถามท่ีก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
ได้อย่างครอบคลุม และเช่ือถือได้ 
ผลการเรียนรู้  

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 

1.แบบฝึกหัด
เรื่องปัญหาท่ี
พบใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.แบบทดสอบ 

1.การประเมิน
จากการท า
แบบฝึกหัด
และ
แบบทดสอบ 
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ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ข้ันสังเกตเพื่อระบุ
ปัญหา  คือการระบุ
ปัญหา  หรือส่ิงท่ีต้องการ
ศึกษา  และก าหนด  ขอบเขต
ของปัญหา 
 2. ข้ันต้ังสมมติฐาน  คือการ
คิดค าตอบท่ีคาดหวังว่าควรจะ
เป็น  หรือการคาดเดา
ค าตอบ  ท่ีจะได้รับ 
 3. ข้ันการรวบรวมข้อมูล  คือ
การรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบ  สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า
ถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน 
อาจท าได้โดยการสังเกต หรือ
การทดลอง 

2.   ระบุปัญหาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
อธิบายเกี่ยวกับตัวแปรและมีทักษะการ
ก า ห น ด แ ล ะ ค ว บ คุ ม ตั ว แ ป ร  ก า ร
ต้ังสมมติฐาน 
3.   อธิบายความหมายของนิยามเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ห น ด นิ ย า ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการได้ 
 

-Brainstorming 
method 
-Scientific 
process 
- Google 
Classroom 
- Google Meet 

2.การสังเกต 
 



4 การทดลอง    การค้นคว้าและทดลองอย่าง
มีระ เบียบแบบแผน ท าให้ ผู้
ปฏิบั ติการทดลองไ ด้ทราบ
ข้อมูล และค าตอบของส่ิง ท่ี
สนใจ หรือสงสัย โดยทักษะ
ส าคัญท่ีท าให้การทดลองเกิด
ประสิทธิผล คือ การมีทักษะ
การสังเกตท่ีดี เพราะการสังเกต
ท่ีถูกต้องน ามาซึ่งผลการทดลอง
ท่ีถูกต้อง เท่ียงตรง  
 

ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการ

ส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรง และปลอดภัย   

โดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

ผลการทดลอง 
    4. ออกแบบการทดลองและมีทักษะ
การทดลอง การใช้ เครื่ องมือพื้นฐาน 
ตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุปได้ 
6.  มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  มี
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ในการแสดง
ความคิดเห็น  การออกแบบหรือดัดแปลง
การทดลองตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการท ากิจกรรมแก้ปัญหา 
7. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific 
process  
- Google 
Classroom 
- Google Meet 

1. ใบงาน การ
สังเกตและการ
ทดลอง 
2.การทดลอง 

1.การประเมิน
จากการท าใบ
งานและผล
การท าการ
ทดลอง 2.การ
สังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 
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5 การหาข้อมูล         ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง
วิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล หรือการหาหลักฐาน ส่ิง
ท่ี ส า คัญ ท่ี จ ะน า ม า ใ ช้ตอ บ
ค า ถ า ม   ห รื อ ใ ช้ ต้ั ง เ ป็ น

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังค าถามท่ีก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
ได้อย่างครอบคลุม และเช่ือถือได้ 
ผลการเรียนรู้ 

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 

1. ใบกิจกรรม 
เรื่อง  
10 ค าถาม 
2. การทดลอง 
การ

1.การประเมิน
จากการท า
กิจกรรม 
 2.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
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สมมติฐาน โดยข้อมูลเหล่านั้น
อาจได้จากการสังเกต สอบถาม 
ค้นคว้า จากนั้นจึงน าข้อมูลมา
แปลความหมายเพื่อใช้อ้างอิง 
และตอบค าถาม 

   5. ท ากิจกรรมท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม และตัว
แปรท่ีต้องควบคุม  การต้ังสมมติฐาน   
การก าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการ   การ
ทดลอง   การตีความหมายข้อมูล  และลง
ข้อสรุป   และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะได้ 

-Brainstorming 
method 
-Scientific 
process  
- Google 
Classroom 
- Google Meet 

เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

เรียน 

6 การเขียนรายงาน เมือ่นักวิทยาศาสตร์ได้
ท าการศึกษาตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
การทดลอง / หาความรู้
แล้ว  การเขียนรายงาน
การทดลองตามล าดับ
รูปแบบของรายงานการ
ทดลอง  ส่ิงส าคัญท่ีจะ
ท าให้ผู้อื่นทราบว่า เรื่อง
ดังกล่าวมีที่มาท่ีไป
อย่างไร 

ว 8.1 ม.1-3/9จัดแสดงผลงาน เขียน
รายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการ

ส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรง และปลอดภัย   

โดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

ผลการทดลอง 
    4. ออกแบบการทดลองและมีทักษะ
การทดลอง การใช้ เครื่ องมือพื้นฐาน 
ตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุปได้ 
 

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific 
process  
- Google 
Classroom 
- Google Meet 
 

1. ใบงาน การ
สังเกตและการ
ทดลอง 
2.การทดลอง 

1.การประเมิน
จากการท าใบ
งานและผล
การท าการ
ทดลอง 2.การ
สังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 
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7 กิจกรรมน าสู่ทักษะ  ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการคิด

ของนักวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้

ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหา

ความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยน า

ทักษะทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใน

การแก้ปัญหาในการทดลอง 

1. การสังเกต  

2. การวัด  

3. การจ าแนกประเภท  

4. การหาความสัมพันธ์  

ของวัตถุ  

5. การค านวณ  

6. การจัดกระท า และการส่ือ

ความหมายข้อมูล  

7. การลงความเห็นจากข้อมูล  

8. การพยากรณ์  

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังค าถามท่ีก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
ได้อย่างครอบคลุม และเช่ือถือได้ 
ผลการเรียนรู้ 
   5. ท ากิจกรรมท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม และตัว
แปรท่ีต้องควบคุม  การต้ังสมมติฐาน   
การก าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการ   การ
ทดลอง   การตีความหมายข้อมูล  และลง
ข้อสรุป   และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะได้ 
6.  มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  มี
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ในการแสดง
ความคิดเห็น  การออกแบบหรือดัดแปลง
การทดลองตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการท ากิจกรรมแก้ปัญหา 
7. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

การสอนเน้น
กระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific 
process  
- Google 
Classroom 
- Google Meet 
 

1. ใบงาน การ
สังเกตและการ
ทดลอง 
2.กิจกรรมการ
ทดลอง 

1.การประเมิน
จากการท าใบ
งานและผล
การท าการ
ทดลอง 2.การ
สังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 
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9. การตั้งสมมติฐาน  

10. การก าหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ  

11. การก าหนดและควบคุมตัว

แปร  

12. การทดลอง  

13. การตีความหมายข้อมูลและ

การลงข้อสรุป  

 
ลงช่ือ......................................................................ครูผู้สอน   ลงช่ือ......................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

             (นางสาววันนา    กันหาพร)         (นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์) 

 

ลงช่ือ...................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงช่ือ......................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  

             (นางแสงอรุณ  สง่าชาติ)             (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


